ADATVÉDELEM ÉS ADATVÉDELMI GARANCIÁK
A Lantosbor Kft. elektronikus, online boltjának látogatásával, a honlapon
való regisztrációval, az elektronikus bolton keresztül történt vásárlásokkal,
valamint a felmerülő egyéb kérdésekkel kapcsolatos, a személyes adatok
kezelésére

vonatkozó

szabályzatunkat

az

alábbiakban

részletezzük.

A vonatkozó jogszabályok rendelkezése mellett személyes adatkezelésünkre
az

alábbi

szabályzat

érvényes

az

adatkezelés

minden

szakaszában.

A Lantosbor Kft. elektronikus, online boltjával kapcsolatban adatkezelést és
bármilyen egyéb, kapcsolódó műveletet a Lantosbor Kft. végez, az alábbiak
és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. Kiszállítás esetén a
megadott címre való juttatás teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a
Lantosbor Kft. átadja a Palatrans Express Kft.(7100 Szekszárd, Wopfing u. 2.
+36-74-510-609) részére. A Palatrans Express Kft. a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések és jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint jár el.

Személyes adat kezelése
Adatkezelésnek

minősül

az

alkalmazott

eljárástól

függetlenül

az

adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további

felhasználásának

megakadályozása.

Személyes

adat

akkor

kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény
felhatalmazása

alapján,

az

abban

meghatározott

körben

–

helyi

önkormányzat rendelete elrendeli. Mind az oldalunkon történő regisztrációt,
mind

pedig a rendelés

elküldését a kapcsolódó személyes

adatok

kezeléséhez történő hozzájárulásnak tekintjük.Csak olyan személyes adatot
kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen,
és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak az adatkezelési cél
eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelünk.

Kezelt adatok köre
A regisztráció és a rendelés teljesítés érdekében a következő adatokat
kezeljük: e-mail-cím; jelszó; vezetéknév és keresztnév; szállítási cím; számlázási
cím; telefonszám. A megrendeléssel egy időben rögzítésre kerülnek a
megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, kért szállítási időpont,
fizetés módja, megjegyzés.

Oldalaink látogatása
Honlapunkon alkoholtartalmú áruk szerepelnek. A fentiekre és a
vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinkre tekintettel oldalunkra való belépést
megelőzően nyilatkoznia kell arról, hogy elmúlt 18 éves. Egyéb adat
megadása weboldalunk látogatásához nem szükséges. Regisztráció nélküli
böngészés során személyes adat nem kerül rögzítésre és tárolásra sem. Csak
úgy kerülhet személyes adat birtokunkban, ha a vásárló azt önként
rendelkezésünkre

bocsátja

rendelésével

vagy

regisztrációjával

összefüggésben.Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Lantosbor Kft. 18 éven
aluli személy rendelését nem áll módjában teljesíteni.

Rendelkezésünkre bocsátott információ védelme
Az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan tároljuk, s azt
csak a Palatrans Express Kft. és a Lantosbor Kft. használja. Csak annyi
információt bocsátunk a Palatrans Express Kft. rendelkezésére, amennyi ahhoz
szükséges, hogy az Ön által megrendelt árut leszállítsák. A szállítmányozó cég
a sikeres átvétel, vagy annak meghiúsulását követően archiválja a
rendelkezésére bocsátott adatokat, azokat 3, személy felé kiadni nem
jogosult. A regisztráció során megadott adatokat a regisztráció érvényességi
ideje

alatt,

legfeljebb

öt

évig

őrizzük

meg.

Ön bármikor kérheti regisztrációjának törlését, mellyel egyidejűleg valamennyi
Önnel kapcsolatba hozható személyes adatok haladéktalanul törlünk
rendszerünkből. A személyes adatok kezelése során a használt informatikai
eszközeink

tekintetében

is

biztosítjuk,

hogy

a

Lantosbor

Kft.

és

a

Palatrans Express Kft. által kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak
férhessenek hozzá, továbbá, hogy a megadott adatok hitelessége biztosított
legyen.

Adatkezelés megszüntetése
Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kezelhetjük
személyes adatait, akkor ez irányú szándékát az info@lantosbor.hu címen
jelezheti. Kérésének megfelelően valamennyi személyes adatát a kérés
kézhezvételét követő 48 órán belül töröljük rendszerünkből.

Változások a szabályzatban
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot
bármikor módosítsuk, ez esetben oldalunkon felhívjuk vásárlóink figyelméta
változásokra. Kérjük, az Ön által megadott adatok felhasználásának
megismerése

érdekében

kapcsolatos előírásainkról

tájékozódjon

a

személyesadat-védelemmel

